Przedmiot: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-pompowej w Brończanach -III
Zamawiający: Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny
Województwo: podlaskie
Adres: 16061 Juchnowiec Kościelny, ul. Lipowa
Telefon: 857 132 880
Fax: 857 132 881
Strona internetowa: www.juchnowiec.gmina.pl
Data publikacji: 2018-05-14
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny, 16061
Lipowa, REGON: 54221500000

Juchnowiec Kościelny, ul.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
II.1.2) Rodzaj zamówienia:
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45231300-8
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym jest wniesienie
wadium w wysokości 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych), w terminie do dnia 30 maja 2018
roku do godziny 12:00, tj. przed upływem terminu składania ofert.
2. Wadium może być wniesione w następujących formach:
1) pieniądzu,

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z
tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w
art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości.
3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić za pomocą przelewu bankowego na konto
Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Juchnowcu Górnym Nr 68 8074 0003 0000 1661 2000 0030.
Zamawiający będzie uważał wniesienie wadium za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący
rachunek zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania
ofert.
4. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji należy załączyć do oferty w oryginale
(luzem), natomiast kopię wadium wpiąć do oferty.
5. Dokonanie wypłaty zabezpieczonej kwoty nie może być uzależnione od spełnienia przez
Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych warunków lub przedłożenia jakichkolwiek dokumentów.
6. Zwrot wadium lub jego utrata na rzecz Zamawiającego zgodnie z art. 46 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
7. Potwierdzenie wniesienia wadium należy dołączyć do złożonej oferty.
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży wstępne
oświadczenie potwierdzające spełnianie warunku.
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1) wypełniony formularz ofertowy,
sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ,
2) wypełnione oświadczenia dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu i
dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, stanowiące załącznik nr 2 i 3 do SIWZ,
3) zobowiązanie podmiotu trzeciego, jeżeli Wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego,
sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ,
4) potwierdzenie wniesienia wadium,
5) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców występujących wspólnie), o
ile ofertę składa pełnomocnik.
6) kosztorys ofertowy uproszczony (Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako
najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy będzie zobowiązany do przedłożenia kosztorysu
ofertowego szczegółowego).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków
zamówienia:
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

0000-00-00 godzina: , miejsce:

